
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Nybyggeri? Renovering?
Eller blot en opfriskning?
Danfoss radiatortermostater.
Større komfort. Mindre energiforbrug

Krom Grå RAL 7016 Guld Børstet stål Hvid RAL 9010

RA 2000 radiatortermostat 
Danfoss radiatortermostat RA 2000 i tidløst og 
rengøringsvenligt design.

Sort RAL 9005 Hvid RAL 9016

RA Plus - programmerbar radiatortermostat 
Danfoss RA-PLUS radiatortermostat med programmerbar 
tidsstyring - sænker rumtemperaturer med 3 grader i de 
ønskede tidsrum.

Find den rigtige løsning til dit hjem her - eller på varme.danfoss.dk

RA-N radiatorventil med forindstilling  
Danfoss radiatorventiler RA-N med integreret
forindstilling - sikrer optimal a� øling af returvandet.
Forniklet eller krom. 

Danfoss Design X-tra Collection™ 
Danfoss X-tra Collection™ radiatortermostat RAX 
- fås i 7 forskellige farver/over� ader.
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Danfoss X-tra CollectionTM

Til dig, der ønsker design lidt
ud over det sædvanlige
Danfoss gør op med idéen om, at termostater og ventiler 

blot er nødvendigt vedhæng på radiatoren.

X-tra Collection™ giver dig mulighed for at opgradere 

ethvert rum med elegante, veldesignede termostater og

ventiler, som passer perfekt til designradiatorer fra alle førende 

producenter.  Med 7 smukke farver er der mange muligheder. 

Det helt særlige design og de ekslusive over� ader er 

sammen med den uovertrufne følelse af kvalitet med til at 

skabe en unik løsning til dig.



Varmt
fjernvarmevand

Termostat

Danfoss radiatortermostater giver dig altid den ønskede 

temperatur i hvert enkelt rum. Patenteret teknologi sikrer, 

at du automatisk får glæde af andre varmekilder som er 

med til at opvarme rummet såsom sollys, lamper, TV og

andre elektriske installationer.  Danfoss radiatortermostater 

skruer ganske enkelt ned for varmen. Samtidig er der

god økonomi i at sende fjernvarmevandet tilbage så 

koldt som muligt. 

Den mest effektive måde at sikre det, er direkte ved

radiatoren. Med Danfoss RA-N ventil forbruges netop den 

mængde vand, der skal til for at holde den ønskede tempe-

ratur.  Vel at mærke uden at gå på kompromis med  komforten.

Sådan bliver dit fjernvarmevand korrekt afkølet:

Avanceret teknologi.
Enkel at betjene

Ventil med forindstilling
+ radiatortermostat
= korrekt vandgennemstrømning



Nyt TV. Designmøbler. Vægge i den helt rigtige knækkede 

hvide farve. De fleste af os har en helt bestemt mening om, 

hvordan vores hjem skal indrettes, og hvad det skal udstråle. 

Ved nybyggeri og renovering bliver der lagt mange tanker 

– og penge i at opfylde boligdrømmen. Men ofte overses 

en vigtig detalje, som både sikrer lavt varmeforbrug og 

komfortabel rumtemperatur.

Danfoss radiatortermostater er den enkle løsning,   som sam-

tidig tilføjer den sidste elegante finesse til dine radiatorer 

med et tidløst og enkelt design. Som prikken over i’et.

Skifter du samtidig til RA-N radiatorventiler med forind-

stilling, sikres du et minimalt varmeforbrug tillige med  

at returvandet afkøles maksimalt - et krav der allerede idag 

eksisterer fra mange fjernvarmeværker.

Prikken over i’et i dit hjem


